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1. Finał konkursu „Towards The Future” | PL-BY-UA 
  
 
 
 
 
 
 
 
Blisko setka uczniów z Polski, Białorusi i Ukrainy wzięła udział w finale międzynarodowego 
konkursu edukacyjnego dla szkół „Kierunek Przyszłość” („Towards The Future”). Główne wy-
darzenia finału 12 i 13 września br. zorganizowano na Politechnice Rzeszowskiej.  
W organizację aktywnie włączył się Dział Współpracy Międzynarodowej uczelni. Konkurs 
odbył się w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020. Wydarzenie koordynowało Biuro Oddział Współpracy Transgranicznej PL-
BY-UA 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. 
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Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/ 
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2. Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową 
Do 30 września 2019 r. można nadsyłać nominacje do 
pierwszego konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Nau-
kową, która została ustanowiona przez Fundację na rzecz 
Nauki Polskiej we współpracy z francuskim Ministerstwem 
Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (ME-
SRI) oraz Francuską Akademią Nauk.  
Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-francuskiej współpracy naukowej. Na-
groda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji 
w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacie-
śnienia współpracy naukowej między obu krajami. 
Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. 
euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej. 
Zgłoszenia przyjmowane są w trybie nominacji i autonominacji. Parę kandydatów może 
nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska nauko-
wego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy  
i dziedziny nauk. 
Więcej informacji: Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a 
Curie 
 
 
 

3. Program START 2019 | FNP 
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ra-
mach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja 
na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do mło-
dych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie 
ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek 
naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają sty-
pendia w wysokości 28 000 zł. 
Wybrani laureaci programu Start mają także możliwość otrzymania stypendium wyjaz-
dowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy służą 
nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach.  
Strona internetowa konkursu Start 2019 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-francuska-nagroda-naukowa-im-marii-sklodowskiej-i-pierrea-curie/
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http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
https://www.granty-na-badania.com/2018/09/fnp-start-2019.html


 

 

4. Polska na EXPO 2020 w Dubaju - zaproszenie dla studentów na staż  

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza studentów do możliwości odbycia 
stażu zagranicznego w ramach projektów realizowanych z programu Zintegrowane 
programy uczelni (NCBR – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020).  

Fot: projekt polskiego pawilonu na EXPO 2020 

EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się między 20 października 2020 r. a 10 kwietnia 2021 r. 

W programie polskiej obecności na EXPO w Dubaju wiele miejsca poświęcono zaangażo-
waniu młodych ludzi- studentów polskich uczelni, którzy włączeni w wybrane prace 
związane z realizacją projektu zyskają szanse zdobycia 
doświadczenia w kierunkach, z którymi wiążą swoją 
przyszłość pełniąc rolę: 

-realizatorów projektów badawczych – studenci kierun-
ków związanych ze zrównoważonym rozwojem  
i mobilnością mogliby przeprowadzić wśród krajów – 
uczestników Expo projekt badawczy poświęcony wskazanym podtematom 

- asystentów prac i robót budowlanych – studenci kierunków związanych z budownic-
twem mogą zdobyć doświadczenie w zakresie technologii i organizacji procesów budow-
lanych w pracach związanych z budowa pawilonu polskiego 

- asystentów zespołów programów regionalnych powołanych w urzędach marszałkow-
skich studenci mogą zostać zaangażowani przez urzędy Marszałkowskie, które zadekla-
rowały udział w programie regionalnym udziału Polski w Expo 2020 w Dubaju.  
 
Więcej informacji:  
https://expo.gov.pl/informacje-o-wystawie-5  
https://www.expo2020dubai.com/en 
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5. Stypendia rządu szwajcarskiego  
Do 15 listopada 2019 r. trwa zgłaszanie wniosków. Program stypendialny rządu szwaj-
carskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na 
pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) ab-
solwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie 
obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) repre-
zentujących różne dziedziny. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r. Stypendia wy-
płaca strona szwajcarska. Szczegółowych informacji udziela Ambasada Szwajcarii w War-
szawie. Kontakt: agnieszka.arzt@eda.admin.ch 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng 

6. Stypendia DAAD do Niemiec  
Zapraszamy na cykl webinariów i sesji Q&A pt. "Stypendia 
DAAD do Niemiec - Wszystko, co powinniście wiedzieć". We-
binaria skierowane są do studentów, absolwentów i dokto-
rantów, a także pracowników biur współpracy z zagranicą 
polskich uczelni i wszystkich osób zainteresowanych pro-
gramami stypendialnymi DAAD.   
Cykl obejmować będzie trzy spotkania. Można wziąć udział 
w wybranych wydarzeniach lub zarejestrować się na 
wszystkie: 
15 października, godz. 15.00: Stypendia DAAD do Niemiec: możliwości, zasady, terminy 
24 października, godz. 15.00: Stypendia na studia typu Master w Niemczech 
5 listopada, godz. 15.00:  Stypendia na kursy jęz. niemieckiego w Niemczech - sesja Q&A 
 Szczegółowe informacje i rejestracja:  
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/cykl-webinarow-stypendia-
daad-do-niemiec/  
https://www.facebook.com/daadpolska/pho-
tos/a.264082400426596/1295875913913901/?type=3&theater    
 

7. MSZ: Konkurs na prace magisterskie  
Do 15 października 2019 r. można zgłaszać swoje propo-
zycje do konkursu na najlepszą pracę magisterską, którego 
organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych. Zgła-
szane prace muszą dotyczyć współczesnych stosunków 
międzynarodowych. Zgodnie z regulaminem można zgła-
szać tylko prace magisterskie, które zostały obronione  
w roku zgłoszenia tj. 2019 r.  
Dla autorów najlepszych prac magisterskich organizatorzy przewidzieli nagrody pie-
niężne. Laureat I miejsca dodatkowo otrzyma możliwość odbycia stażu w wybranej ko-
mórce organizacyjnej MSZ. 
Strona internetowa konkursu Ministra Spraw Zagranicznych 
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8.  European Academy for Taxes, Economics & Law 
Selected Events 2020: Higher Education • Research Administration • Science & Techno-
logy. Download Brochure: Selected Events 2019 https://en.eu-
roacad.eu/events/?make=DM&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_cam-
paign=link 
 

 Highlights for 2020:  
 
• Open Science & Digitalisation in Research and Higher Education Institutions  
• Preparing Horizon Europe - The Next Framework Programme  
• Financial Accounting and Audit in European Research and Development Fun-
ding  
• State Aid for Research, Development and Innovation 
 

 

 

Coming soon:  
Strategic Communications Congress for Research & Higher Education Insti-
tutions  
28 - 30 October 2019 in Berlin 
 

 

 

   Read more: https://event.euroacad.eu/ev/k238?make=DM-SE 
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